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Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja omaishoidon palkkiot 2023 
 
KPHVAHAL 12.12.2022 § 225    
200/00.02.01/2022    
 
 
Valmistelija sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, palvelualuejohtaja Veronica 

Joskitt, vs. palvelualuejohtaja Merja Mäki 
 
Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan 
henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai 
muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitaja ja omais-
hoidon järjestämisestä vastaava hyvinvointialue tekevät hoidosta toi-
meksiantosopimuksen. Omaishoidon kokonaisuus muodostuu hoi-
dettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle 
annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista pal-
veluista. Toimintaa ohjaa ja säätelee laki omaishoidon tuesta 
(937/2005). Omaishoidon tuen myöntämistä varten hyvinvointialueet 
laativat tuen myöntämisperusteet (kriteerit) ja määrittävät palkkioluo-
kat. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen myöntämisperusteet ovat 
liitteessä. Ne on laadittu yhteistyössä Vammaispalvelujen ja Hoidon 
ja hoivan toimijoiden kesken. 
 
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista 
hoitopalkkioista säädetään omaishoidontuesta annetun lain 
(937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan 
kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoite-
tulla palkkakertoimella. Vuodelle 2023 vahvistettu palkkakerroin tar-
koittaa 3,80 %:n korotusta vuoteen 2022 verrattuna. Keski-Pohjan-
maan hyvinvointialueella palkkioluokat pohjautuvat Keski-Pohjan-
maan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän palkkioluokkiin ja ko-
rotukset esitetään tehtäväksi näihin palkkioluokkiin. Lisäksi talousar-
vion laadinnassa varauduttiin alustavasti muutokseen palkkioluokka 
B:n kohdalla niin, että ko. palkkioluokkaa esitetään korotettavaksi 3,8 
%:n korotuksen lisäksi niin, että palkkioluokka nousee yhteensä 100 
€/kk. Palkkioluokan muutos liittyy siihen, että se paremmin huomioi 
hoidon vaativuuden eron palkkioluokkaan A verrattuna.  
 
Hyvinvointialue voi järjestää omaishoitajan vapaa tai muun poissalon 
aikaisen sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sijaishoitaja 
kanssa. Myös tätä hoitopalkkiota korotetaan 3,8 % vuoden alusta.  
 
Liite A § 225, Omaishoidontuen myöntämisperiaatteet 2023 

 
 
Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä 

 
1) liitteen mukaiset Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
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omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2023 alkaen 
 
2) omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2023 alkaen seuraavasti: 
 
A palkkioluokka         439,70 € /kk 
B palkkioluokka         664,76 €/kk 
C palkkioluokka         879,40 €/kk  
D palkkioluokka         1869,20-2748,85 €/kk 
 
Sijaishoitopalkkio 89,75 €/vrk 
 

Päätös Aluehallitus päätti hyväksyä kohdat 1-2. esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 

 Merk.tied. Sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka esitteli asiaa 
kokouksessa. 

 
  Otteen oikeaksi todistaa   
 
 13.12.2022 
 
 
 Tanja Rauma 
 johdon sihteeri



 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 
 

Ote pöytäkirjasta 

 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
aluehallitus 

§ 225 12.12.2022 

 

 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 225 
 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 
Aluehallitus  
 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

 
Aluehallituksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua 
hyvinvointialuelain 142 §:n mukaisesti. Hyvinvointialuelain 142 §:n mukaisesti 
Oikaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Hyvinvointialueiden 
yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen 
hyvinvointialue ja sen jäsen. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta aluevalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen kuitenkin 
hakea muutosta aluevalituksin myös se, jolla on edellä mainitun nojalla oikeus 
tehdä aluevalitus. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
 
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue / Aluehallitus 
Mariankatu 16-20 
67200 KOKKOLA 
kirjaamo@soite.fi 
puh. 040 806 5085 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen 
hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen 
tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana (hallintolaki 59 § ja 60 §). Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (laki 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §).  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
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Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi 1) päätös, johon haetaan muutosta, 2) 
miten päätöstä halutaan oikaistavan ja 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös 
telekopiona tai sähköpostitse.  

 


